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Det sker i ugen

Oplag: 2000

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!
-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):
OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst
ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn
Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!
-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller
afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.
-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.

Onsdag 8/12

MOK nr 14, årgang 37 udkommer
15.30-17.30 SEHAT Møde

Torsdag 16/12
MSR-Julefrokost
Mandag 13/12
19.00 MFS Medlemsmøde
Fredag 17/12
FADL KKR Julefrokost
Lørdag 18/12
Fase II Julefrokost
Mandag 31/1
12.00 MOK Deadline

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!
Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.
Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.
Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:
Rigshospitalet:
Bispebjerg:
Gentofte:
Herlev:
Glostrup:
Hvidovre:
Frederiksberg:
Vagtbureauet:
Hillerød:
Roskilde:

Kantinen
1) Teilumbygningen
2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bygning 8, på trappen til 1. sal
Ved auditoriet.
På repoen foran auditoriet
På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
1) Ved auditorierne
2) Ved klinikudvalgssekretariatet
1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.
2) I porten hos vagten
Blegdamsvej 4, 2. sal
Biblioteket
Studiesekretæren (Studenterhuset)

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)
Denne uges forside: Har vi sgu selv lavet...

Denne

redaktion
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Juleleder
Du læser nu årets absolut sidste
nummer af MOK. Med
venstrehåndsnisser, julehjerter, gran,
bladreklamer og ikke mindst
dekanisser som sig hør og bør. Til
almen orientering kan vi oplyse at
næste nummer udkommer onsdag den
2 februar 2005 og har deadline
mandag den 31. februar klokken 12.00.

Dit demokrati
Der er omvalg af studenterrepræsentanter til bestyrelsen. Det ved du godt. Det er der blevet tærsket langhalm på i de sidste mange numre. Men du
slipper alligevel ikke. Forleden havde jeg en samtale med to af mine medstuderende. Adspurgt om de
havde modtaget en ny stemmeseddel til omvalget
var de først lidt uforstående. Dernæst gik der et lys
op for dem. ”Nå. Var det det?!. Det smed jeg sgu da
i skralderen”. De vidste alligevel ikke hvem de skulle
stemme på og de var egentlig også ligeglade med
hvem der stillede op og hvad det drejede sig om.
Det vedkom dem overhovedet ikke. Fred være med
det - eller hvad.

Nedlæg rusturen  luk
Studenterklubben!

og mange af de andre goder i vores hverdag som flertallet af studerende tager for givet.

Hvis vi ikke havde studenterrepræsentanter i bestyrelse, fakultetsråd og studienævn så ville hverdagen
på studiet være meget anderledes. Så ville vi som
studerende ikke have særligt meget at skulle have
sagt. Så ville rusturen for lang tid siden være kortet
ned. Der ville være spotprøver ved de fleste eksaminer, biblioteket ville være lukket land og studenterklubben var blevet lukket og slukket for lang tid siden.

Russerne kommer

Heldigvis har vi stadigvæk et demokrati, hvor vi vælger hvem der repræsenterer os, når vigtige beslutninger skal træffes. Et af de klareste eksempler var da
man fra studieledelsens side ønskede at korte rusturen ned fra 7 dage til 5 dage. Der var afstemning og
studieledelsen tabte. Rusturen blev derved ikke forkortet med 2 dage. Pointen er, at netop fordi vi selv
sidder med, når der skal træffes beslutninger, så får vi
også indflydelse på disse beslutninger. Og hvis man
vælger blot at smide brevet med omvalg til bestyrelsen i skraldespanden, så er man med til at give afkald
på denne indflydelse. Om det er studienævns-, fakultetsråds- eller universitetsbestyrelsesniveau er underordnet. Hvis vi ikke indsender stemmesedlen gør vi det
lettere for teknokraterne inde på Vor Frue Plads at
argumentere for at afskaffe demokratiet og valgene
og de studerendes indflydelse på deres egen hverdag.
For det er selvfølgelig ikke billigt at afholde valg. Og
så kan vi risikere at miste rusturene, Studenterklubben

I ugen op til det kommende semester drager en flok
entusiastiske cirkusartistagtige seriøse nonsensgøglere
af sted til en hytte, hvor de skal give 240 kommende
kollegaer deres første indtryk af lægestudiet. Disse
vintervejledere skal sammen med tutorerne og de
mange basisgrupper, foreninger med mere, være med
til at videregive vores lille mærkelige demokrati her
på KU.
Vores indflydelse mindskes med den nye universitetslov. Det er vigtigt at bakke op om det demokrati som
stadigvæk er, det er derfor vigtigt at du (igen) sætter
dit kryds – eller i det mindste stemmer blankt. Det er
også en form for tilkendegivelse om end den er meget
vag.

Fristen for at afgive din stemme er 10.
december.
Glædelig jul, godt nytår og god
eksamenslæsning (og husk nu for
fanden at stemme)
MOK-red/Gordon

MOKSTIQUE
Danmark har, som nogle måske har lagt mærke til, fået sit
eget magasin om plastikkirurgi, "Plastique". Og hvad kunne
være mere naturligt i denne søde juletid. Godt nok spår OBH
Nordica at dette års julegavehit bliver slush ice maskinen "til
børn i alle aldre" til 299 kr., men din allestedsnærværende
MOK-redaktion mener nu nok at et lille løft til moster Agna
er en bedre kandidat.
Bladets forside taler for sig selv med teksten:
"Plastique - Alt om kosmetiske operationer, pleje og velvære
til kvinder og mænd. Test dig selv: er du klar til operationen?
Afsløring: Tarmskyl -rent fup! Konkurrence: vind et nyt smil!
Debat: børn under kniven. 8 veje til flotte hvide bisser. Nyhed: væk med sved - for evigt, behandling med Botox også en
mulighed. 16 sider med alt om bryster: implantater, løft,
korrigering -få styr på muligheder, priser og risici. Se kvinder
og mænd: FØR OG EFTER."
Jajajaja, her er ikke tale om endnu et magasin for de gamle
grå overlæger med flere år på bagen indenfor deres respektive
specialer. Næh, det her det er kirurgi for Dummies, hvor hele
familien Danmark kan være med. Med lige dele undertøjsreklamer, artikler om alskens mere eller mindre radikale
behandlinger og det der ligger imellem, er der lagt i ovnen til
det helt store julegaveræs. Derfor: mangler du de sidste 15-16
gaver til hele den pukkelryggede, så storm fluks til din lokale
blad og køb dette pragtværk af et magasin. Mon ikke det
kunne lukke munden på svigermor når hun d. 24. åbner sit
gavekort til tarmskyl, æblekinder, brystimplantater ("den mest
almindelige implantatstørrelse i Danmark er 300ml"), -løft, reduktion, -rekonstruktion eller en fedtsugning. Eller all of
the above...
Og ja, det skal ikke være nogen hemmelighed at juleMOKredaktionen, som en hyldest og et "velkommen i branchen" til
Plastique, har ladet sig inspirere og skabt en alternativ forside - featuring Martin BC... Se før og efter billederne på den
hemmelige adresse http://mok.info/mbc

MOK-red/Mav

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG KLINIKUDVALG ER
PÅ GRUND AF SELVSVING FLYTTET TIL SIDE 9
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PANUMPOSTEN
NR. 23  3. DECEMBER 2004

BUDGETTET FOR 2005
ER GODKENDT

Dekanatet har forelagt det endelige budgetforslag
til politisk drøftelse i fakultetsråd, FSU og lederkreds. Resultatet er et budget, der er afsat et betydeligt beløb til forskningsclusters og forskerrekruttering samtidig med at institutternes driftsbevillinger samlet følger med pris- og lønudviklingen.
Endelig er der som noget nyt i 2005-budgettet indarbejdet en præstationsafhængig del, der belønner
undervisningsindsats, udklækning af ph.d.- og specialestuderende samt opnåelse af eksterne bevillinger til
forskning.
Det godkendte budgetnotat udkommer den 3/12 og
kan ses på: www.sund.ku.dk/organisation/Faksekr/
Intern%20information%20til%20ansatte.htm

MEDICINSK MUSEION
FÅR 10,5 MIO. KR. TIL
FORSKNING I BIOMEDICINENS NUTIDSHISTORIE

Novo Nordisk Fonden har givet en forskningsbevilling
på 10,5 millioner. kr. til Medicinsk Museion ved
Københavns Universitet. Bevillingen skal anvendes
til det 3-årige forskningsprojekt “Danish Biomedicine,
1955-2005: Integrating medical museology and the
historiography of recent biomedicine”, under ledelse
af professor, dr. phil. Thomas Söderqvist. Det er den
største bevilling til medicinhistorisk forskning i Skandinavien nogensinde og en af de største bevillinger
til dansk historisk forskning indenfor de seneste år.
Baggrunden for projektet er, at ingen medicinhistoriske
museer systematisk har forholdt sig til den hastige
udvikling inden for biomedicinsk forskning og klinik,
der er sket de sidste 50 år. Kompleksiteten og
abstraktionsniveauet inden for det biomedicinske
område kræver en revision af traditionelle historiografiske forskningsmetoder, indsamlingsstrategier og
udstillingskoncepter. Det kræver også en tættere
integration af traditionelt tekstorienteret medicinhistorisk forskning, studier af biomedicinens materielle kultur og museologisk teori og praksis. Sigtet
med projektet er at udvikle nye metoder for en sådan integration og derigennem bidrage til fornyelsen
af den internationale medicinhistoriske museumsverden.
Forskningsprojektet involverer en række delprojekter,
der skal behandle aspekter af dansk biomedicins
nutidshistorie. Til det formål vil der blive tilknyttet
en række postdocs og ph.d.-studerende, der skal kombinere medicinhistorisk forskning med museal virksomhed (indsamling og udstillinger). Projektet vil
involvere såvel ansatte ved fakultetet og
universitetshospitalerne som potentielle samarbejdspartnere med henblik på forståelsen af de sidste 50
års biomedicinske udvikling i Danmark.
Yderligere oplysninger: Medicinsk Museion, att. Thomas
Söderqvist,
tlf.
(353)
23815,
t.soderqvist@pubhealth.ku.dk

ASTRONAUT SØGES
BLANDT 27-37 ÅRIGE
MED SUNDHEDSVIDENSKABELIG BAGGRUND

Danmarks Rumcenter på Rigshospitalet skal på vegne
af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
udvælge en eller flere kvalificerede kandidater til
astronautkorpset hos det europæiske rumagentur,
European Space Agency, ESA.
Derfor søger rumcenteret efter potentielle kandidater, der skal være i alderen 27-37 år og have en
teknisk, sundhedsvidenskabelig eller naturvidenskabelig videregående uddannelse samt have stærke

kvalifikationer inden for forskning/udvikling.
Alle interesserede med ovennævnte kvalifikationer
opfordres til at indsende ansøgning senest den 15.
december 2004.

lagt virksomhedsbesøg, networking, datasikkerhed,
erhvervslivets dynamiske og statiske risici og usikkerheder, beskyttelse af intellektuel ejendomsret mv.
En foreløbig lektionsplan og mere detaljerede oplysninger om kursets indhold kan ses på
www.kruckow.com

Yderligere information www.astronaut.nu

MM TÆNKETANK:
FREMTIDENS
MILLIARDINDUSTRI DEN HØJTEKNOLOGISKE PATIENT

Ugebrevet Mandag Morgens tænketank har den 29.
november offentliggjort et temanummer med relevans for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Temanummeret har titlen: ”Fremtidens milliardindustri –
den højteknologiske patient” og sætter fokus på perspektiverne i den nye teknologi.
I sin præsentation af analysen skriver udgiveren, at
sundhedssektorens største udfordring er de muligheder, som den avanceret teknologi kan tilbyde fremtidens patient. De nye muligheder vil dramatisk ændre sundhedsvæsenet, have store konsekvenser for
samfundsøkonomien og udløse stærke debatter om
etik og moral. Men de vil også skabe basis for udviklingen af en ny dansk milliardindustri.
Yderligere
information:
www.mm.dk/
bestilling_beskrivelse.php?bestilling_id=33

SKABELONER TIL OPSLAG AF PH.D. STILLINGER FINDES NU PÅ
SUNDS HJEMMESIDE

Fakultetssekretariatet har lagt skabeloner til opslag af ph.d. stillinger samt skabelon til ansøgning
om ph.d. stilling under ”Ledige stillinger” på
fakultetets hjemmeside. Skabelonerne findes på:
www.sund.ku.dk/organisation/Ansatte/
skabeloner_til_stillingsopslag.htm
Yderligere information: Fakultetssekretariatet,
Forskning og Jura, att. Linette Kjær, likj@adm.ku.dk

KURSUS OM INNOVATION OG START AF
EGEN VIRKSOMHED I
FEBRUAR 2005

Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet udbyder i forårssemestret 2005 en helt ny type
kursus inden for innovation og iværksættelse. Kurset
”Nystart” begynder i februar 2005 og undervisningen
vil finde sted i både Danmark og Sverige. Kurset er
udviklet i samarbejde mellem Det Humanistiske
Fakultet, Københavns Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og det svenske landbrugs-universitet i Malmø.
Kurset gennemføres med udviklingsstøtte fra
Videnskabsministeriet og Øresundsuniversitetet og
kan søges af alle studerende fra Københavns Universitet, som har fået merit ( ¼ årsværk, 10 poäng, 15
ects). Kurset tilbydes BA-tilvalgsstuderende samt
kandidat-, master- og ph.d.-studerende fra alle universiteter tilknyttet Øresundsuniversitetet.
Deltagerkredsen vil blive sammensat af danske og
svenske studerende fra forskellige fagretninger for
at give kurset dynamik mht. kreativitet, udvikling
og iværksætterlyst. Kurset vil desuden have enkelte
fripladser til interesserede universitetslærere, færdige kandidater mv. Grundideen i kurset er at de
studerende skal udarbejde et innovations/
iværksættelsesprojekt i samarbejde med en virksomhed, og således at der indgår både danske og svenske
virksomheder i samarbejdet.
Kurset omfatter følgende emner: Basal økonomiforståelse og økonomistyring, kreative metoder,
projektudvikling, projektudviklingsøvelser, produktudvikling, projektledelse, markedsføring, erhvervsret, erhvervslivet aftaler, forsikringer, finansiering,
starterpsykologi, personlig kvalitet, beskatning og
ejerformer, foredrag om rollemodeller, der er ind-

Yderligere information: Det Humanistiske Fakultet,
att. Ole Krarup Jensen, tlf. 3532 8089,
okj@fak.hum.ku.dk

NYTTIGE OPLYSNINGER SAMT
WWW.PUNKT.KU.DK
ADRESSEÆNDRINGER

Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Ekspeditionen besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes (med danske CPR-nr.) navne og adresser fra folkeregistret.
Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi
har din korrekte adresse til udsendelse af eksamensbreve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune
be-sked samt evt. det klinikudvalg du er tilknyttet.
Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:

* BESKYTTET ADRESSE

Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du om-gående give Ekspeditionen besked om hvilken adresse vi i stedet for må
benyt-te, når vi sender post til dig.

* POST SENDT TIL EN
ANDEN ADRESSE, END
FOLKEREGISTERADRESSEN

Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregi-steradresse, skal du forholde dig på følgende måde:
Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og perioden denne adresse skal gælde for (eller om det er
permanent).
Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne
adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Ekspeditionen besked om en ny adresse.
OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som
ikke er udstyret med et ”rig-tigt” dansk CPR-nummer.
Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men
som til daglig bor i Dan-mark, skal være opmærksomme på at opgive en dansk postadresse i Ekspeditionen.

* POST SENDT TIL EN
UDENLANDSK ADRESSE

Hvis du flytter til en udenlandsk adresse, og ønsker
at få tilsendt post fra uni-versitetet dertil (eksamensbreve o.l.), skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller
meddel adressen direkte til Ekspeditionen.
Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske
adresse indtil du igen gi-ver folkeregistret/Ekspeditionen besked om den danske adresse, hvortil du ønsker din post sendt.

* PSEUDO-CPR-NR.

Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Køben-havns Universitet, bliver
fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk
CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil,
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr.
Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man henvende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPR-numret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye
syge-sikringsbevis, eller anden form for dokumentation på dit nye CPR-nr. Du skal i den sammenhæng
ligeledes underrette holdsættende sekretær/klinikudvalg, så vi taster dine kurser på det rigtige CPR.nr.
OBS! Det er altid en god ide, at kontrollere på
punkt.ku.dk, når terminen er overstået, at alle dine
kurser og eksamensresultater er registreret korrekt.
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SELVBETJENING PÅ
WWW.PUNKT.KU.DK

På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbetjening for Studerende på ovenstående adresse.
Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, fornyelse af indskrivning,
eksamenstilmelding, se dine afmeldinger og eksamens- og kursusresultater.
Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har
du mistet den, kan den re-kvireres i Ekspeditionen,
men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få
adgang til dine personlige studieoplysninger!
Til gengæld er det muligt at ændre PIN-koden på
www.punkt.ku.dk, så den er nemmere at huske for
dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.)

EMAIL PÅ
WWW.PUNKT.KU.DK

Da vi i stigende grad udsender beskeder via email til
jer, har universitetet til-delt alle studerende en
emailadresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kontrollere mere end én emailpostkasse, er det muligt,
at få videresendt disse mails til din mest benyttede
postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE 50  51
Dag

Dato

Telefontid

Træffetid

Vejleder

Mandag 6/12
Tirsdag 7/12
Onsdag 8/12
Onsdag 8/12
Torsdag 9/12
Torsdag 9/12
Fredag 10/11

1900 – 2000
0900 – 1000
0900 – 1000
1500 – 1600
0800 – 0900
1300 – 1400
0900 – 1000

1600 – 1900
1000 – 1300
1000 – 1300
1600 – 1900
0900 – 1200
1400 – 1700
1000 – 1200

Christina R. Lundin
Malene Esager
Ditte M. S. Christensen
Ulrik Bodholdt
Camilla Grønlund Hiul
Gordon T. Jehu
Tina Gottlieb

Med
Med
Med
Med
Med
Med
Int

Mandag 13/12
Mandag 13/12
Onsdag 15/12
Onsdag 15/12
Torsdag 16/12
Torsdag 16/12
Fredag 17/12

0900 – 1100
1900 – 2000

1100 – 1300
1600 – 1900
1000 - 1200
1000 – 1300
0900 – 1200
1400 – 1700
1000 - 1200

Ture Karbo
Christina R. Lundin
Tina Gottlieb
Malene Esager
Camilla Grønlund Hiul
Gordon T. Jehu
Tina Gottlieb

Med
Med
Int
Med
Med
Med
Int

0900 – 1000
0800 – 0900
1300 – 1400
0900 – 1000

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk

INDTEGNING  SOMMEREN 2005

Indtegning til eksaminer og tentamener under Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet (for ovenstående
uddannelser) finder sted:

Mandag den 7. februar 2005, kl. 9.0014.00
Bemærk, at der kun er indtegning på Panum denne
ene dag!
Der er dog åbent for tilmelding på punkt.ku.dk i
perioden 10. januar 2005 og til og med søndag den
13. februar 2005.
Indtegningen finder sted i Vandrehallen, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9.1.33b.
Du kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk. (her
kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så den bliver
lettere at huske)
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medarbejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspeditionen
(telefon 35 32 70 84/35 32 71 52).
For at melde dig til eksamen over nettet skal du
bruge PIN-kode. Har du mistet din PIN-kode, kan du
få en ny udleveret i Ekspeditionen i bygning 9.1.33b.
Vi vil hermed opfordre dig til at benytte dig (som
99% af alle studerende gjor-de i september 2004) af
denne tilmeldingsmulighed, der dels er til fordel for
dig, dels letter eksamenskontoret for tastearbejde,
tid, som kan bruges bedre til din fordel.
Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører
den/de eksaminer du til-melder dig, kan du blot anføre dette i bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk.
Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensationen
forevises ved indtegnin-gen (kan kun ske mandag den
7. februar).

Eftertilmeldinger modtages ikke!
Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepteret på WWW kan du gøre følgende:
1)
Så længe indtegningen foregår (d.d. t.o.m.
søndag den 13. februar) skal du gå ind på punkt.ku.dk
og klikke på ”Tilmelding, eksamen”. Hvis der står
”tilmeldt” med røde bogstaver ud for det fag, som du
har til-meldt dig, er din tilmelding accepteret.
2)
Når indtegningen er overstået, altså EFTER søndag den 13. februar kan du KUN se dine
tilmeldinger ved at klikke på ”Vis tilmelding”

NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores
træffetid
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER !
OBS! Studievejledningen holder lukket mellem jul og nytår
Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.3

ORLOV, SEMESTER FRI ELLER
HVAD ?

Hvis du på et tidspunkt i dine studier
ønsker at holde pause, er der to måder
at gøre dette på. Du kan holde
semester fri eller tage orlov. Men hvad
er forskellen?

Semesterfri:
Dette vil være at fortrække for langt de fleste. Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester. På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret. Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegningsbetingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg berettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til semesteret.

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødvendigvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen.
Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved
personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen
af årskortet til studieekspeditionen på Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog
skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at
tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede
semesters undervisning.

Orlov - hvornår og hvor længe

Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.

år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel
sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på
studieekspeditionen, og skal naturligvis dokumenteres.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

Afbrydelse og ophør af orlov

En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valgberettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.

SU og orlov
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov.
Se mere på www.su.dk

FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovsperioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
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Bistandshjælp og understøttelse under
orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister

Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil
sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidatuddannelsen
inklusive orlovsperioder, uret ”tikker” altså videre
selvom du har orlov.

Skal / skal ikke
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste

- så kontakt din studievejleder
før du søger orlov!

4. GANGSFORSØG OG
TIDSFRISTFORLÆNGELSE

I det forgangne semester blev flere studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg eller fik udsættelse af fristen for
både førsteårsreglen og toårsreglen. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.
Der skal foreligge usædvanlige forhold for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.
Studienævnet kræver at man har haft en personlig samtale med en studievejleder før sager
af denne karakter kan behandles.

Henvend dig straks i
studievejledningen, hvis der er risiko
for at du kommer ud i sådanne eller
lignende problemer !

Studienævnet
Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

VIGTIGT OMKRING
EKSAMEN
FØLGENDE GÆLDER ALLE
STUDERENDE:

1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmeldingen er rettidig.
2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.
3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.

FØLGENDE GÆLDER STUDERENDE SOM ER OPTAGET FRA
SOMMEREN 1994:
Gammel ordning:
Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.

Studieordning af 2000:

Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.

1.-5. sem info
OSVAL I

MÅLSÆTNINGEN MED
UNDERVISNINGEN/
OPGAVEN:

Hovedformålet med OSVAL er at fremme en videnskabelig, problemorienteret tænkemåde hos alle studerende og der i gennem fremme evnen til livslang
læring. Set i denne sammenhæng må OSVAL I betragtes som en øvelsesopgave, hvor de studerende
skal erhverve og demonstrere en basal indsigt i videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og i faserne i den videnskabelige arbejdsproces: Problemformulering, litteratursøgning, strukturering, dataindsamling og analyse samt fremstilling af arbejdet.
Det er afgørende, at de studerende selv "producerer"
viden enten ud fra eksisterende data fra den videnskabelige litteratur eller ud fra egne originale observationer.
OSVAL I skal være et selvstændigt arbejde, hvor
hver enkelt studerende selv gennemgår alle
opgaveudarbejdelsens faser. Der er således tale om
en øvelse, som det er nødvendigt at gennemføre for
alle studerende, hvorfor egentlige gruppeopgaver ikke
kan komme på tale. Flere studerende kan imidlertid
samarbejde inden for et givet emneområde, men hver
studerende skal udarbejde en selvstændig opgave med
sin egen problemformulering.
Det anbefales at gå ind på www.sis.ku.dk (OSVAL I
– 2000-ordningen) og læse vedr. information om projektet under OSVAL/VKO. Her vil du også kunne
finde datoer for tilmelding til OSVAL-I afleveringsfrist, frister for tilmelding til workshop, fremlægning osv.

Emne og vejleder:
Ideer til emne og vejleder kan findes i dette emnekatalog, der også kan hentes på Internettet: http://

www.sund.ku.dk/studieInfo/blanketter/med/
osval%20I/osvalnyordn_default.htm.
Hvis en studerende kan finde en vejleder, kan han/
hun også selv foreslå et emne udenfor kataloget.
Uanset om emnet er valgt helt frit eller efter kataloget, skal den studerende selv formulere den specifikke problemstilling og i samråd med vejlederen
udarbejde en disposition for fremgangsmåden. Det
er en forudsætning for at gå i gang med opgaven, at
den studerende har en godkendt vejleder, som har
godkendt opgavens disposition.
Fremstillingen af arbejdet som hovedregel skriftlig i
rapport- eller artikelform. Andre fremstillingsmåder
kræver dispensation efter ansøgning fra OSVAL- udvalget.
Den studerende har mulighed for selv og i samarbejde med vejlederen at tilrettelægge arbejdsprocessen, dog vil det være tilrådeligt, at man regner med at benytte de sidste uger til afsluttende
bearbejdning af materialet, gennemskrivning af opgaven og planlægning af fremlæggelsen.
Hovedelementet i undervisningen er den individuelle vejledning, som vil finde sted i løbet af 4. og 5.
semester. Til vejlederen er afsat i alt 10 arbejdstimer til arbejde med opgaven, herunder vejledning og
endelig gennemlæsning og bedømmelse af opgaven.

Studentervejledning til OSVAL I og
II kan du finde på www.pucs.ku.dk
HUSK AT OSVAL-I SKAL VÆRE BESTÅET FØR
DELTAGELSE I DEN ORDINÆRE EKSAMEN PÅ
6. SEMESTER.

Venlig hilsen
Anette Laurvig Nielsen, Studiesekretær
Studieekspeditionen

VI MINDER OM 1.
ÅRSPRØVEN !

Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.
Efter 1. studieår skal du indtegne dig og
deltage i eksaminerne:
Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.
Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og
Cellebiologi i løbet af de første 2 studieår
Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen være udskrivning fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til
studievejlederne hvis der er risiko for
at du kommer ud i sådanne problemer!

6.-13. sem info
VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de
medicinske selskabers kurser og
møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".
Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.

STYRENDE JULEORGANER

FIGUR 1
ER DU EN AF DE MANGE DUMME LÆGESTUDERENDE, DER HAR RET TIL AT KALDE
SIG STUD.MED.?
Har du (igen) glemt at tilmelde dig eksamen?
Glemmer du også at tilmelde dig næste semester? Også selvom
det sker på samme tidspunkt hvert eneste semester. Så er der
faktisk hjælp at hente.

Hvis du ikke er sat helt af er du klar over at du har fået tildelt
en e-mailadresse af Københavns Universitet som ender på
stud.ku.dk. Benytter du denne e-mailadresse, vil du blive
mindet om fristerne for tilmelding til eksamen og næste
semester pr. mail i god tid inden fristen udløber. Og så skal du
ikke ned og græde snot på studieekspeditionen over at du har
glemt det  og tilmed finde på alskens ulideligt dårlige
undskyldninger for hvorfor lige netop du ikke nåede det.

FIGUR 2

Her følger en vejledning til de mange stud.med. der ikke helt
har fået fat i den lange ende af punkt.ku.dk:
Du kan rent faktisk ændre den underlige e-mailadresse du har
fået tildelt til et mere medgørligt alias. Eksempelvis vil
stud.med. Skrammer Røvguitar få tildelt adressen
skrammerroe@m7.stud.ku.dk. I stedet kan han hvis han logger
sig ind via www.punkt.ku.dk (figur 1) ændre sin email til et
mere praktisk alias som eksempelvis jegerennar@stud.ku.dk
FIGUR
skrammerforfolket@stud.ku.dk. Alternativt kan du blot
indstille din stud.ku.dk adresse til at videresende alle de mails
den modtager til den mail-adresse du bruger til daglig 
eksempelvis hotmail. Det skal dog her tilføjes at din stud.ku.dk
adresse gratis har 25% mere plads end en kummerlig Bill Gates
Hotmail adresse.
Sådan gør du!
1)
Log ind via www.punkt.ku.dk. Figur 1.
2)
Her vælger man E-post i venstre side. Figur 2.
3)
Man ser så sin indbakke. Hvis du aldrig har brugt din
stud.ku.dk-adresse vil den være fyldt med mails fra
eksamenskontoret og centralt fra KU. Figur 3.
4)
Tryk på Vælg alle så der er hak i alle dine mails og vælg
derefter Slet valgte så din indbakke er tom. Figur 4
5)
Herefter vælges Indstillinger i højre side Figur 5
6)
Under indstillinger kan man vælge at redigere
Videresendelsesadresse eller Alias. Figur 6.
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FIGUR 4

Og husk at tøm indbakken hvis du ønsker at få videresendt dine
mails!

FIGUR 5

FIGUR 6
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Studietilbud

LKF - LABORATORIET
FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER.
HVAD ER LKF?

LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:

LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTILBYDER I DECEMBER 2004 KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SEMESTER I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:
DATO

EMNE

Onsdag den 8. dec.

Kombi-kursus
(sutur, i.v. & kath.)
16.15-20.30
Genoplivning
16.15-19.30
Neuro-kursus (auditoriet,
neurokirurgisk afd. 2092) 16.30-18.30

Torsdag den 9. dec.
Torsdag den 16. dec.

IV ADGANG

Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion

KATETER

God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer

AVANCERET
GENOPLIVNING

Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske sygdomme, eller en gennemgang af hvordan man tolker
på de forskellige fund. Det er et kursus i de praktiske
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.

NEUROLOGISK
UNDERSØGELSE

Kurset varer to timer. Der indledes med ca. 15. min
introduktion til undersøgelsen. Herefter vil i være
fire kursister om at lave neurologisk undersøgelse på
en patient, dette under supervision af en underviser
fra LKF.

Som noget nyt udbyder vi nu neurologisk undersøgelse som aftenkursus. Neurologisk undersøgelse er
noget, der for mange medicinstuderende er en svært
tilgængelig disciplin. Der er mange ting at holde styr
på, og hvor skal man starte og slutte? Der findes et
utal af neurologiske variable der kan undersøges for.
Men det er ikke nødvendigvis alle, der er lige relevante.
Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligheden
for at prøve at lave neurologisk undersøgelse på en
patient fra neurokirurgisk afdeling.

Målet:

NEUROPSYKIATRISKE
FORSKNINGSPROJEKTER
SKOLARSTIPENDIUM,
FORSKNINGSÅR ELLER
FRITIDSARBEJDE

af indtryk, der ses ved skizofreni. Studierne, der er
afgrænsede og afpassede den tid en studerende har
til rådighed på 1 eller 2 semestre, er en videreførelse af igangværende projekter. Vi har netop udvidet forskergruppens psykofysiologiske laboratorium
og implementeret en række nye undersøgelsesmetoder, som du vil blive lært op i. Dine primære vejledere vil være undertegnede og seniorforsker, ph.d.
Bob Oranje. Du vil herudover blive oplært i udarbejdelse af projektprotokoller, basale videnskabelige
metoder, databearbejdning, datafremlæggelse (nationalt og internationalt) og udarbejdelse af artikler. Har du interesse og talent for neuroforskning, vil
der være gode muligheder for at fortsætte i et ph.d.
studium efter endt embedseksamen – eller efter endt
turnustid.

Vi kan tilbyde et inspirerende neuropsykiatrisk
forskningsmiljø på psykiatrisk afdeling E, Bispebjerg
Hospital bestående af seniorforskere og en række
ph.d. studerende. Se www.cnsr.dk
De aktuelle projekter fokuserer på årsagsforhold ved
opståen af den type af forstyrrelser i bearbejdningen

01.12

aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.

På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve systematik i undersøgelsen, samt træne relevante neurologiske variable.

Vi søger primært studerende, der er interesserede i
at tage mellem ½ og 1 års forskningsorlov fra studiet
fra 1. februar 2005 eller før, jævnfør fakultetets
mulighed for et forskningsår og mulighederne for at
konvertere OSVAL 2 til en artikel som førsteforfatter.
Du skal mindst have afsluttet 7. semester på den nye
studieordning – eller 9. semester på gamle studieordning. Det er en fordel, men ikke en forudsætning,
at du har haft klinisk ophold i psykiatri. Du skal frem
for alt være interesseret i at sætte dig ind i hjerneforskning og psykofarmakologi.

01.12
01.12

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF
INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme

En eller evt. flere studerende søges til kliniske studier af effekten af forskellige farmaka på informationsbearbejdningen målt vha. neurofysiologiske/
psykofysiologiske metoder

ÅBNES

Laboratoriet For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04

Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

SUTUR

TID

Studierne er finansieret af eksterne forskningsmidler, der også vil dække din løn i opstartsfasen. Herudover vil vi søge ph.d. stipendier til dig via universitetet, H:S og Statens Sundhedsvidenskabelige
Forskningsråd (SSVF). SSVF´s takster for skolarstipendier er pt. Kr. 10.000 per måned.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
·Seniorforsker, ph.d., Bob Oranje (på engelsk): Email: b.oranje@cnsr.dk eller
·Forskningslektor, overlæge, dr.med. Birte Glenthøj:
birte.glenthoj@cnsr.dk

Kursus forløb:

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der er i klinikophold
eller snart skal ud i klinikken. Kurset er også en
oplagt mulighed som en del af forberedelserne til et
vikariat eller turnus. Studerende på tidligere semestre, med særlig interesse for faget, har ligeledes
mulighed for at deltage. Studerende på den kliniske
del tilgodeses dog først.

Hvor og hvornår:
Kurset vil blive afholdt på annoncerede dage i tidsrummet 16:30 – 18:30 (se under LKF-kurser), på Rigshospitalet i auditoriet på neurokirurgisk afd. 2092.
Ansøgning senest 14. januar til:
Birte Glenthøj
Forskningslektor, overlæge, dr.med.
Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning
Psykiatrisk afdeling E
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
E-mail: birte.glenthoj@cnsr.dk

INTERESSERET I
FORSKNING?

Savner du lidt fordybelse i dit studium? Vil du være
med til at skabe ny viden, udover at lære det veletablerede? Så er det måske noget for dig:
Deltagelse i forskning om cellestress og hjertesygdom,
og hvordan hjerteceller kan beskyttes mod død efter
f.eks. en blodprop. Der arbejdes med molekylære og
cellulære teknikker på dyrkede hjerteceller. Du skal
derfor som minimum have bestået din cellebiologi og
kunne lide at færdes i et laboratorium. Du skal også
være indstillet på 1/2 - 1 års orlov som skolarstipendiat. Arbejdet kan evt. bruges i forbindelse
med OSVAL I eller II, men vil under alle omstændigheder sigte på en offentliggørelse i et videnskabeligt
tidsskrift. Start omkring den 1. februar.

Kontakt M. Treiman, Panum 6.6.24,
tel. 3532 7510, M.Treiman@mfi.ku.dk.

INDRE JULEORGANER
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Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk
Du kan møde dine studenterrepræsentanter i FADL hver
tirsdag, hvor der er træffetid.
Har du spørgsmål, ris, ros eller
bare en masse gode ideer til
din forening, så kom forbi!
Information fra FADL's
sekretariat.
FADL's sekretariat i København
minder alle medlemmer om, at der
skal betales forsikring for 2005 i
december måned.
Yderligere gør FADL i København
opmærksom på, at der ikke er flere
lægevikarkurser i det indeværende år.
FADL i København regner med i januar
måned at lægge det kommende
semesters lægevikarkurser på
hjemmesiden, således at man allerede før studiestart kan planlægge
sine lægevikarkurser. Yderligere
regner FADL i København med at få
nogle kurser for studerende ved yngre
semestre i stand på det kommende
semester, som ligeledes vil ligge på
hjemmesiden i januar måned.
Mange julehilsner
Sekretaraitet

FADL ønsker alle medlemmer i
København en rigtig god jul og
et godt nytår
Det nye repræsentantskab i København håber til det nye semester at
kunne komme med en bred vifte af
tilbud på alle mulig forskellige slags
kurser rette mod medicinstuderende
på alle semestre, således at det ikke
kun er studerende, der er tæt på
lægevikariatet, der tilgodeses.
Yderligere håber det nye repræsentantskab på, at der i det nye år vil
komme meget mere fokus på FADL
gennem flere medlemstilbud i form af
"kunsttur på Panum", guide til København for nye studerende og der
arbejdes også på en mulig bedre
forsikringsaftale.
Mange julehilsner
Repræsentantskabet

FADL's julenovelle.
Skriv FADL's julenovelle anno 2004,
og vind en ekstra julegave til dig
selv.
Novellen skal have relation til
FADL's billedfrise, der ses øverst
på denne side, men ellers er der
ingen krav, ønsker eller begrænsninger ud over din egen kreativitet.
Den bedste novelle bliver offentliggjort i MOK efter juleferien.
Glem eksamenslæsningen i et par
timer og skriv dig til en gave fra
FADL.
Alle noveller skal være FADL i
hænde seneste den 15. december,
og skal sendes til kkf@fadl.dk.
Mange julehilsner
Karen Boje

FADL i København ønsker alle medlemmer en
glædelig jul og et godt nytår!
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Billedtagning til ID-kort som vagttager.

I stedet for at gå på Vagtbureauet og få taget dit billede kan du sende det fra din
punkt.ku.dk. eller du kan sende et scannet billede eller et billede som du har taget
digitalt.
Hvis du sender et digitalt billede skal
Fra punkt.ku.dk skal du gøre følgende:
du overholde følgende
Når du sender et billede skal det være lille - det er kun
beregnet til at skulle printes i ganske lille format.
Du bør derfor sikre dig at dit billede holder formatet ca.
196X209 pixels (bredde x højde). Du skal gemme billedet i filformatet jpg.
Herudover skal du overholde at billedet er et såkaldt
brystbillede. Det er et billede hvor nøglebenene er
med. Se billedet i den anden spalte.

Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk
Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.

Når du har lavet dit billede og du har sikret dig at det
ser pænt ud sender du det til tj@fadl.dk HUSK at
skrive din fødselsdag og dit navn i mailen.

Du starter din punkt.ku.dk og klikker på linket "studerendes selvbetjening".

Klik så på "ID-kort" det
står ude til højre på
skærmen

Nu kan du åbne
"Scannerresultat" så
du kan se dit billede
og din underskrift

VIGTIG INFORMATION
OMKRING H:S
AKKREDITERINGEN
Vi er nu klar til at udstede de meget omtalte stamkort,
der sikrer dig en fortsat adgang til at tage vagter inden
for H:S området, som er Amager Hospital, Bispebjerg
Hospital, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital,
Rigshospitalet og Sct. Hans Hospital.

Du skal gøre følgende:
Enten at komme forbi Vagtbureauet og få taget et
digitalt billede én gang for alle, eller sende et digitalt
billede til os i en rimelig god kvalitet og i pasfotostørrelse og sammen med oplysning om dit navn og
CPR-nr. Billedet sendes til tj@fadl.dk Vi vil bruge
dette billede på alle fremtidige stamkort. Vi har desværre ikke mulighed for at hente det billede, som du i
sin tid sendte til Panum.

Vi gør til gengæld:
Henter dine studieoplysninger fra Panum - at du er
indskrevet på medicinstudiet og dit aktuelle semestertrin. Vi checker naturligvis først at du har givet os
fuldmagt til dette.
Ca. 95% af alle FADL medlemmer har gjort dette ved
indmeldelsen i FADL – resten af jer skriver vi til endnu
en gang. Hvis vi ikke kan indhente de omtalte oplysninger, grundet manglende fuldmagt, kan vi ikke udskrive stamkortet.
Vi tjekker om du har gennemført genoplivnings- og
brandkurset, samt den elektroniske opfølgning på dit
brandkursus hos www.trygbrandskole.dk. Skulle du
have glemt dette, får du naturligvis en chance for at
få det gjort; ring til Vagtbureauet (Tina eller Beate) og
få oplyst dit login og password, hvis du har glemt det.
Vi printer et H:S stamkort til dig, som er gældende i 15
måneder. Herefter printes der igen efter disse 15 måneder et nyt stamkort som automatisk sendes til dig
med posten. Dette naturligvis forudsat at du fortsat er
aktiv studerende, har gennemført brandskolens elektroniske opfølgning samt fortsat er medlem af FADL.

Du skal så nu gemme dit billede et sted på din computer
og sende den gemte billedfil til tj@fadl.dk HUSK at
skrive dit navn og fødselsdato i mailen

Bemærk venligst følgende:
Vi er meget obs. på at have dette store arbejde på
plads inden vi kommer for langt ind i 2005. Vi arbejder
under en kort midlertidig dispensation, således at vi
kan få alle med i denne akkrediteringsrunde. Til gengæld skal du SKYNDE dig at komme forbi Vagtbureauet
og få taget det tidligere omtalte billede, og samtidig få
opdateret vores oplysninger om evt. adresseændring,
mailadresse, telefon etc.
Hvis du ikke har gennemført de obligatoriske brandog genoplivningskurser, får du en sidste mulighed for
dette i januar måned, hvor vi afholder nogle ekstra få
opfølgnings-kurser. Kontakt Vagtbureauet NU hvis du
mangler et eller begge kurser.

Første dag for billedtagning: Mandag den
6. dec.
Vagtbureauet holder åbent hver dag mellem 9:00 og
15:00 til denne billedtagning, og hver onsdag er der
tillige aftenåbent mellem 15:00 og 19:00, første gang
onsdag den 8. dec.
Vi holder julelukket fra den 23. december til 3. januar.
Hvis du har spørgsmål omkring akkrediteringskurserne,
Tryg Brandskolens elektroniske opfølgning, billeder og
andet, da ring til os eller kom forbi i åbningstiderne.

VI SATSER PÅ AT DET IGEN
I ÅR BLIVER JUL.
Vi rykker derfor lønafleveringen i december 2004
til den 15. december senest kl. 08.00.
Af hensyn til rekvirenterne skal vi gøre
opmærksom på, at lønsedler fra november og til medio december – for at blive
honoreret - skal være os i hænde rettidigt, dvs. 15/12 kl.08.00.
Lønnen bliver sat til udbetaling den 22.
december.
Vagter taget efter 15. december vil blive
udbetalt og beskattet i januar 2005.

JULEVAGTBUREAUET
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NY DREAMTEAM- ORDNING!
Eder slå Jer sammen i kampen mod de udækkede
vagter…
For at imødekomme dækningsproblematikken og dermed holde på vores kunder – hospitalerne – kører vi
igen i år en Dreamteamordning, i den travle jule- og
eksamenstid.
Dreamteamordningen:
Ved at tage udvalgte vagter i perioden 1/12-04 til 21/105, bestilt via vagtbureauet (dvs. at dispensationsvagter ikke er pointgivende), kan du optjene point. De
points kan kvalificere dig til sikre opskrivninger, i perioden efter Dreamteam-ordningen er afsluttet og et år
frem i tiden. Det betyder at Dreamteamordningen er
særligt fordelagtig for dem der ønsker at tage mange
vagter i sommerferien, da belønningen på 15 vagter
kan gemmes til sommerferien.
Hvis du optjener mindst 25 points i Dreamteamperioden
får du følgende fordele:
-Du får 15 sikre vagter i belønning
-Du er sikret vagt, hvis du ved opskrivningen gør
opmærksom på, at du ønsker at bruge én eller flere af
dine Dreamteamvagter. Det eneste forbehold i denne
sammenhæng er, at der KUN må stå 5 Dreamteamere
på opskrivningen til samme vagt.
-Du kan skrive dig op selv om opskrivningen er lukket
og du kommer alligevel foran i køen!
-Da du står forrest i køen kan du vælge frit mellem de
indkomne vagter.
Hvad skal du gøre nu for at kunne deltage i ordningen?
-Du skal tilmelde dig AKTIVT, ved at ringe til Vagtafdelingen på Vagtbureauet. Seneste frist for tilmelding er d. 15.12.04 – men du kan melde dig til allerede
nu ved at ringe til Vagtbureauet.

OBS OBS OBS

SERVICECENTRET:

Pointenes fordeling vil blive vist snarligt, her i MOK.

Vagtbureauets ekspedition og bogholderi holder lukket
for såvel personlig som telefonisk henvendelse fra
24. december 2004 – 2. januar 2005, begge dage inklusive.

Venlig hilsen Vagtafdelingen/Vagtbureauet

Vagtafdelingen har åbent for opskrivning som normalt.

Har du glemt hvornår det lige var du var på brandkursus?
Har du glemt at tage den elektroniske test på Trygbrandskole senest en måned efter det praktiske kursus?
Har du glemt dit password eller login til Trygbrandskole?
Er du i tvivl om hvornår du skal gentage den elektroniske brandtest på Trygbrandskole?

Points kan ikke optjenes før man er tilmeldt ordningen,
så skynd dig at melde dig til!

Alle disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe dig
med på Vagtbureauet, så ring og spørg Tina eller Beate
på tlf. 35 24 54 04 eller via e-mail tj@fadl.dk.
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VT-HOLD I HORNBÆK
Nyt hold på Fysiurgisk Hospital i Hornbæk.
8-10 medlemmer søges til nyt VT-hold på Fysiurgisk
Hospital i Hornbæk.
Arbejdet: Passe 68-årig tetraplegisk mand med
tracheostomi. Pt. trækker vejret selv, men skal suges
i tracehostomi efter behov. Herudover alm. pleje.
Arbejdssted: Fysiurgisk Hospital i Hornbæk. (Ligger
nær stationen).
Arbejdstid: Døgndækkende. 8 eller 12 timers vagter
efter hvad der passer holdet. Mødetider planlægges,
så de passer med transport. Holdet skal sandsynligvis dække i et par måneder.
Start: Hurtigst muligt - vagterne skal dækkes allerede
fra 6/12, vi regner med at dække med flyverhold,
indtil et fast hold er samlet.
Løn: VT-holdløn + ca. 3,5 timers transport pr. vagt.
Krav:
VT-kursus, gerne nogen erfaring. Skal gerne kunne
tage vagter i et par måneder, gerne min. 4-5 pr. måned. Søg gerne, hvis du er interesseret i mange vagter
i en periode!

Ansøgningsfrist: Torsdag den 9. december 2004 til Vagtbureauet.
Stiftende holdmøde samme aften kl. 19:00,
på Vagtbureauet.
yderligere info:
Ring til Vagtbureauet.

BØRNEVENTILATØR SØGES
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALET
1 børneventilatør søges hurtigst muligt til permanenthold 4301, på RHs neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstændigt i afdelingens tre specialteams(neuro,hjerte og kir
team).
Du kommer til som BVT hos os at varetage pasning af
typisk
2-4
babyer,
(sygepleje,stuegang,
blodprøvetagning,forældrekontakt).Du vil især komme
til at passe præmature,børn født af mødre med
diabetes,samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter
alle ugens dage.
Kvalifikationskrav:
-Min. 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke
BVT kursus og du ansættes forpligter du dig til at tage
førstkommende BVT kursus(lønnet).
-Du må ikke være bleg for at tage nattevagter.( Der er
som regel 40 % av og 60% nv).
-Du forpligter dig til at arbejde 32 vagter, de første 4
måneder du er ansat.
-Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afdelingen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.
Oplæring:
5 ulønnede følgevagter med BVT
2 lønnede med spl.
Ca. 2 timer ulønnet med laborant
Løn:
Har du BVT-kusus, tilbyder vi dig oven i din vt-løn, et
børnetillæg.

Ansøgningsfrist: Mandag den 3. januar
2005 til Vagtbureauet!
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
holdleder
Mette Gyhrs tlf: 28228767
E-mail: gyhrs@stud.ku.dk

HYGGELIGE HOLDMØDER,
LÆRERIGT ARBEJDE OG
GODE PENGE
- HOLD 1516 SØGER NYT
MEDLEM.
Arbejdet: Holdet passer en 61-årig kvinde med
Amyotrofisk Lateral Sklerose. Patienten er lammet,
og skal have hjælp til ALT. Patienten er klart tænkende
og har et intakt sanseapparat. Jobbet kræver stor
tålmodighed.
Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.
Arbejdstid: Holdet dækker alle dage døgnet rundt, og
arbejder i 12 timers vagter med vagtskifte kl 7 og 19.
Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men minimum 4. Inden får du to lønnede dagfølgevagter og en
nattefølgevagt.
Løn: pt. ca. 167kr/time (VT-holdløn)
Krav: SPV-kursus
Fordele: Erfaring med lign. arbejde. Tålmodighed pga
vanskelig og langsommelig kommunikation. Lyst til et
job, hvor du skal give livskvalitet og lære en patient
med en svær sygdom godt at kende.

Ansøgningsfrist: Mandag den 3. januar
2005
Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet

HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER 2 NYE
MEDLEMMER PR 1/12
Hyggeligt hjemme hold på Amager søger 2 nye medlemmer til dækning af nattevagter i tidrummet 22.307.30
Holdet passer en 13årig dreng med hydrocephalus.
Han har fået indopereret dræn for dette og skal, for at
undgå at disse stopper til, vendes en gang i timen.
Derudover består arbejdsopgaverne i at måle værdier,
hjælpe i bad om morgenen og sørge for at han tager sin
medicin.
Et par weekender om måneden er han hos en
aflastningsfamilie i jægerspris, hvor vi også dækker
vagter.
Det forventes at du:
har min. 200 spv timer
er glad for børn
har lyst til at arbejde i privat hjem
kan tage 3-5 vagter om måneden
Børne-spv kursus er en fordel men ikke krav.
Mandlige ansøgere foretrækkes, da drengen er kommet i puberteten og er blufærdig over for kvinder.

Ansøgningsfrist 3/1-2005 til vagtbureauet
Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk tlf.
27204386

SPV HOLD 1502 SØGER NYE
MEDLEMMER.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter
på både somatiske og psykiatriske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.
Løn: SPV-holdløn, p.t. godt kr. 150,- pr. time. Hvis
holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes
denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).
Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned.

Ansøgning: Mandag d. 3. januar 2005
til Vagtbureauet.
Yderligere info: Holdleder pr. mail: nino@stud.ku.dk

NATARBEJDE PÅ
VELFUNGERENDE HOLD
Vi er et VT hjemmehold 4630 som har flere medlemmer der snart bliver færdige med studiet.Vi ønsker en
holdstørrelse på 7-9 medlemmer. Derfor søger vi 1 nyt
medlem kan tage min 2-4 vagter pr måned. Vi prøver
så vidt muligt at tage hensyn til
medlemmernes vagtønsker og vi tager gerne ansøgere sidst på studiet. Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en sød, stille dreng på 5 år, der
har en cerebral parese. Dette gør at han ikke kan
synke tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning
nogle gange i vagten, ligesom han skal sondemades
via en PG-sonde 2 gange i vagten. Han lider ofte af
øvre luftvejsinfektioner, men der er hjemmeilt og vi
følger ham med SAT måler. Arbejdet består i at observere, suge p.n., (ofte er det nok med olivenknop,
nogle gange dybere), sondemade, skifte ble og omsorg.
Der stiles mod at han sover mest muligt om
natten. Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er særdeles gode.
Forældrene er utrolig søde og er glade for holdet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00.Desuden dækker vi 1 aftenvagt om
måneden fra 15.00 til 22.00.
Krav til dig:
- Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne
med BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 vagter/måned
- Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du
finder dette nødvendigt.
- Du skal være glad for børn og have lyst til at
arbejde i et privat hjem.

Ansøgningsfrist:
Mandag d. 13 december kl 12:00 til vagtbureauet.
Næste holdmøde: 16.december kl.17:00

SPV HJEMMEHOLD I HOLTE
1505
Til hjemmehold, der passer en sød dreng på 3 år, der
bor med sine forældre i Holte, søges 1 nyt holdmedlem,
med start hurtigst muligt.
Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentlig i
tidsrummet kl. 21.30 – 7.30.

Drengen har en ikke diagnosticeret hjernelidelse, hvor
symptomerne er meget svær epilepsi samt generaliseret dystoni. Han er svært handicappet og kan bl.a.
ikke holde sit hoved eller bevæge sig ret meget.
Arbejdsopgaverne består – ud over den almene barnepleje – i at yde omsorg eksempelvis trøste dvs. ”sidde
med” og ”holde om”. Her udover observation af anfald
og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. os el.
alternativt i PEG-sonde) samt medicingivning.
Vagtkravet er min. 4 vagter pr. måned.
Det forventes at du :
- er SPV med min. 400 timer,
- er oprigtigt glad for børn
- er i stand til at yde omsorg og kærlig pleje,
- er ikke-ryger
- ikke har daglig kontakt til små børn ( pga. svækket
immunforsvar).
- har lyst til at arbejde i et privat hjem,
Børneerfaring/B- SPV kursus er en fordel, dog ikke et
krav.

Ansøgningsfrist:
bureauet.

3/1-2005

til

Vagt-

Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder
Trine på 28961833 eller til Vagtbureauet.

13

JULEVAGTBUREAUET
-Du skal kunne deltage i holdmødet torsdag d. 16.
december kl. 14.00

MVS-HOLD 5501: FADL´S
METADONHOLD SØGER 2
NYE MEDLEMMER PR. 1.1.05:
Vi er et velfungerende hold, som dækker vagter på
alle dage i tidsrummet 8-14, der aflønnes med MVS-løn
og holdtillæg. Vi er tilknyttet Socialmedicinsk klinik i
Glostrup, hvorfra vi dagligt udbringer metadon, dels
på forskellige udleveringssteder, dels i klienternes eget
hjem. Vi er altid to på vagt samtidigt og lønnet oplæring
sker på dine første vagter sammen med et erfarent
holdmedlem. Arbejdet giver dig god erfaring med stofbrugere og behandling af stofmisbrug og gør dig godt
rustet til senere at imødekomme patienter med misbrug i dit arbejde som læge.
Krav:
-Er du på ny studieordning, skal du have overstået
klinikophold på 7. sem.
-Er du på gammel studieordning, skal du have bestået
farmakologi.
-Du skal have kørekort
-Du skal være god til at finde vej og kunne orientere
dig i et kraks-kort
-Du skal kunne tage minimum 4-5 vagter om måneden

Ansøgningsfristen er mandag d. 13. december 2004 kl. 12. Fortrykt ansøgningsskema kan udfyldes og afleveres på vagtbureauet..
Yderligere information: Kontakt holdleder Laura Buskov
på 25327271

STUDENT TIL
VENFLONLÆGNING +
PRØVETAGNING.
Til to dages projekt på tandlægehøjskolen, (på Panum),
søges student, som kan lægge
venflons + trække blodprøver fra venflon.
Arbejdstid: 15.- og 16. december 2004, begge dage fra
kl. 07.30 - ca. 17.00.
Løn: SPV-løn.
Krav: Skal være god, (=sikker), i at lægge venflons.
Evt. erfaring fra stikkehold vil være
en fordel.

Ansøgningsfrist: Fredag den 10. december kl. 12.00 til Vagtbureauet.

Annoncer
FORSØGSPERSONER SØGES TIL BEHANDLING AF ACNE.
Du skal have moderat til svær acne i ansigtet og være over 18 år.

Vi undersøger en ny metode til behandling af moderat til svær acne i ansigtet. Metoden anvendes allerede
rutinemæssigt til behandling af visse hudlidelser. Området med acne vil blive påsmurt en creme, som virker
i 3 timer, hvorefter området belyses med rødt lys.
·Hvornår: Undersøgelsen påbegyndes november 2004.
·Sted: Hudafdelingen, Bispebjerg Hospital.
·Fremmøde: 2 x til behandling, 5 x til kontrol.
·Henvendelse:
Læge Stine Wiegell,
Tlf: 35 31 60 98 (onsdag-fredag kl. 9-12)
Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité (KF 01-177/04).

SØGES VICEVÆRT M/K
TIL PANUM
INSTITUTTETS
GÆSTEBOLIGER

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets
gæsteboliger på Nørre Allé 8, er der en ledig
stilling som vicevært til besættelse den 01 februar 2005
Stillingen kan udelukkende søges af studerende
ved fakultetet.
Gæsteboligerne udlejes primært til udenlandske
gæsteforskere og studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der er p.t. 34 lejemål
på Nørre Allé 8.
Arbejdet som vicevært består i at udføre lettere
viceværtarbejde, herunder bl.a. lettere rengøring, udlevering af linned, klargøring af værelser, opfyldning af div. køkkener, samt modtage
gæster og være behjælpelig ved indkvartering.
Viceværterne skal mandag kunne træffes om aftenen mellem 17.00 – 18.00.
De nærmere detaljer om arbejdsopgaver og træffetider vil blive aftalt ved en eventuel ansættelse.
Der er tilknyttet to viceværter hvoraf den ene
stilling er ledig. Til stillingen er der et værelse
på Nørre Allé 8, som vil blive stillet gratis til
rådighed. Derudover er der diverse fælles faciliteter såsom bad, køkken, toilet, vask, fælles rum,
tv-stue og have.
En kort skriftlig ansøgning sendes til
Inspektør
Steen Jørgensen
Driftsafdelingen
Bygning 9-1-30
Blegdamsvej 3 B
2200 KBH. N
Ansøgningen skal være modtaget senest mandag
den 24-01-05. Ved ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for, at ansøgeren er studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge
4.

Studienævnet for medicin

Yderligere spørgsmål om stillingerne kan rettes
til Driftsafdelingen v/
Steen Jørgensen tlf. 35 32 70 31

Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

FORSØGSPERSONER SØGES
TIL KLINISK AFPRØVNING

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
rh-klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 8.30–14
Studentersekretærer: Katrine Bjerggaard Fisker

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Hanne Jensen
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen jr20@bbh.hosp.dk Mandage 11.30-15.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

Raske mandlige forsøgspersoner over 18 år søges
til anlæggelse af intermitterende blærekateter
6 gange over en periode af 2 uger. Hver gang skal
der afses ca. 2 timer til afprøvningen.
Afprøvningen vil foregå i Kokkedal med fremmøde i alt 3 gange.
Honorar (skattepligtig):
For hver kateterisation ydes kr.1.000,- Transport dækkes med kr. 400,Hvis du ønsker at deltage kan du henvende dig til
sygeplejerske Anne-Grethe Rasmussen.
Telefon: 3085 1230

DAMECYKEL SÆLGES

Orange MBK-damecykel sælges. Som ny. Utrolig flot.
5 gear. Skal ses!!!
Pris: 1500 kr.
Ring eller send sms, hvis du er interesseret.
Venlig hilsen
Jacob
Tlf: 61677141
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Fagrådsdag i MSR!!!

hvor mange hænder, der lægges i arbejdet for og
med MSR.

Indkaldelse til MSR’s fagrådsdag lørdag d. 5/205 i Forenede Studenterråds lokaler, Fiolstræde
10, kl. 13:00

Ad. 6

Dagsorden:
1)
2)

Formalia
Velkommen v. formanden
3 min
3)
Status over projekter v. bestyrelsen
5-10 min
4)
Ris/Ros, kommentarer fra fagrådet
20 min
5)
Bestyrelsens planer for det nye semester
15 min
6)
Fagrådets idéer, forslag til det nye semester
15-20 min
7)
Pause
20 min
8)
Planlæggelse af mødedatoer samt temaer
for
15 min
ordinære og ekstraordinære møder
9)
Overdragelse af økonomi til ny økonomi-ansvarlig 20 min
Rune Tønnesen, herunder godkendelse
af årsregnskab
for 2004, samt budget for 2005
10)
Pause
15 min
11)
Oplæg om Sund-råd
10-15 min
12)
Oplæg om Fakultets-råd
10-15 min
13)
Nedsættelse af arbejdsgrupper for det
nye semester 15 min
14)
Gåtur for de som ikke pynter op eller
laver mad J
20 min

Ad. 3
Der er opstartet en del nye projekter i forbindelse med den nye bestyrelses tiltræden i september 2004. Der er nogle, der allerede er afsluttede, og andre er stadig på vej, men bestyrelsen ønsker at fremføre status over disse i det
nye semester, så MSR er orienteret om, hvor
langt de forskellige projekter er.

Ad. 4
Fagrådet har her mulighed for at give ris/ros til
bestyrelsens nye tiltag (eller manglen på
samme), samt komme med evt. kommentarer
eller råd til de igangværende projekter. Der henstilles til, at man deltager aktivt under dette
punkt og konstruktiv kritik eller bare generel
debat modtages meget gerne! J

Ad. 5
Bestyrelsen har allerede nogle planer for det
nye semester på tegnebrættet, og disse fremlægges for fagrådet. Der vil blive præsenteret to
forskellige modeller, som hver især afhænger af,

Hvis fagrådet har idéer til det nye semester, nye
tiltag eller til nye arbejdsgrupper skal disse fremlægges her. Ris/Ros, kommentarer til bestyrelsens planer hører også under dette punkt.
Ad. 9
Det blev på generalforsamlingen d. 22/9-2004
besluttet at give et ordinært MSR-møde myndighed til at overdrage økonomien officielt til
ny økonomi-ansvarlig, Rune Tønnesen. Da
fagrådsdagen er første møde i det nye år, vil vi
bruge 20 min af dette mødes tid på den officielle
overdragelse, status over regnskab for 2004 samt
budget for 2005.

Ad. 10 og 11
Der er efterhånden kommet en del nye aktive til
MSR møderne, og MSR vil gerne komme med
noget generel information om de forskellige organer, vi har pladser i. Derfor vil der være nogle
korte oplæg om hvad Sundrådet og Fakultetsrådet er for nogle størrelser, hvilke myndigheder de har (eller ikke har), og hvem der sidder i
disse.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål
under oplæggene.

Ligner en fagrådsdag et almindeligt MSR-møde?
Nej, fagrådsdagen er noget specielt, for vi følger
bl.a. ikke den normale dagsorden (se øverst).
Dvs. de almindelige faste punkter på dagsordenen som ”Nyt fra semestrene” og ”Studienævn”
er ikke på fagrådsdagens dagsorden, netop fordi
denne dag skal handle om noget andet end det
sædvanlige.

Hvor længe varer fagrådsdagen?
Dagen starter typisk kl. 13:00 og afsluttes officielt ca. 17:30, afbrudt at tisse- og rygepauser. J
Dog holder MSR altid en fest efterfølgende, og
dette plejer at være ganske hyggeligt. Der plejer
at være nogle friske sjæle som har stået for indkøb af mad og drikkevarer- så man skal praktisk
taget bare plante r…. i sædet og nyde
morsomhederne.

Har du flere spørgsmål?
Du er meget velkommen til at skrive til MSR’s
formand,
Sabrina
Eliasson
på
eliasson@stud.ku.dk hvis du har spørgsmål eller idéer. Ellers håber vi at se dig til fagrådsdag!
Der er seneste tilmelding til fagrådsdag tirsdag
d. 1. feb 2005!

Ad. 12
Afhængigt af hvilke idéer og planer, der er kommet på fagrådsdagen for det nye år, skal der
nedsættes nogle forskellige arbejdsgrupper. Det
er nødvendigt, at vi får sat deadline på ”midtvejs i arbejdet” (en midtvejs status over arbejdet i gruppen, hvor der er mulighed for at hente
nye kræfter eller idéer til gruppen, såfremt dette
er nødvendigt), samt en endelig deadline for,
hvornår arbejdsgruppen skal fremlægge det færdige arbejde på et ordinært MSR-møde.

Hvad er en fagrådsdag?
Fagrådsdagen er en mødedag, MSR afholder i
starten af hvert semester. Det er dagen, hvor vi
bl.a. planlægger mødedatoer for semestret, men
vigtigst af alt: Denne dag er afsat til at høre
fagrådet! Dvs. de aktive i MSR kan komme med
ris/ros og idéer, og dermed danne semestrets
tema.

Hvem kan deltage i fagrådsdagen?
Alle, for søren! Denne dag er en oplagt mulighed for at vise fanen, hvis man længe har gået
med en lille politiker i maven eller måske har en
god idé til en sag, MSR burde arbejde med. Der
udfærdiges også emner og nedsættes datoer for
de ekstraordinære møder, MSR planlægger at
afholde i foråret, så hvis du har en idé eller bare
lyst til at se, hvordan MSR fungerer, så mød
endelig op!

Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
Telefon 3532-6400. Homepage: www.studmed.ku.dk/msr E-mail: msr@studmed.ku.dk

INDRE JULEORGANER
Referat af ordinært MSR-møde d.
2/12-04
Dagsordenen til mødet var:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Formalia
Orientering fra bestyrelsen
Nyt fra semestrene
Orientering om syge-reeksamensdebat
Studienævn herunder orientering fra
Fakultetsrådet
Nyt fra udvalg
Oplæg vedr. EMSA
SATS’ ansøgning
Bologna Workshop
Basisgruppe-dag?
Julefrokost
Fagrådsdag
Meddelelser
Ev.

Tilstede:
Morten Noack, 2. sem., Judith Haissman, 3.
sem., Sidsel Bendixen Holm, 3. sem., Kiki Rasmussen, 3. sem., Mie Christensen, 2. sem., Jacob Hejmdal Gren, 8. sem., Christian Jyrdal, 1.
sem., Inger Mathiesen, 5. sem., Signe Krog, 3.
sem., Rune Tønnesen, 6. sem., Liv E. Lauritsen,
8. sem., Kenneth G. Andersen, 7. sem., Helene
Hvidman, 6.sem., Sabrina Eliasson, 4. sem.

1) Formalia:
Kenneth valg som ordstyrer. Sabrina valgt som
referent

2) Orientering fra bestyrelsen:
Arbejdsopgaverne som bestyrelsen har ansvar
for bliver udført i løbet af året er blevet uddelt
på bestyrelsesmedlemmerne, så alle kun har 23 opgaver de er tovholdere på. Der er udfærdiget ansøgningsskemaer for de som ønsker at søge
penge hos MSR og de som ønsker at søge penge
på MSR’s vegne. Disse skal lægges ud på
hjemmesiden når sekretæren vender hjem fra
det sydamerikanske. MSR har fået nye møbler
og der er derfor blevet flyttet rundt på kontoret. Nogle af de bestilte varer mangler stadig at
komme, men ellers er arbejdet med kontoret ved
at være færdigt. De gamle udvalgs- og rådsmapper skal i centralarkivet og de ubrugelige
bøger skal smides ud eller doneres væk.

3) Nyt fra semestrene:
1. semesters tutorer er ved at udfærdige et brev
til de kemiansvarlige. De har set et problem med
kemiundervisningen i mange år da de både er
ansatte af fakultetet og har flere års erfaring mener
de at dette brev vil have vægt hos de ansvarlige.
Sabrina tager sagen videre i 1. semestersudvalget
og spørger om underviserne i kemi har nogen
uddannelse i at undervise.
3. semester angiver at de mener at dissektionskurset er alt for lang. Der er problemer med at
ligene rådner. Der har ligeledes været problemer
med at en underviser i neurofysiologi kom for
sent til sin forelæsning. De har dog fået en erstatning, men Rune orienterer om at
farmakologernes procedure ved sådanne problemer er, at skrive til den pågældende underviser og bede denne om skriftligt at redegøre for
sin udebleven. Sker dette ikke meldes dette til
rektor.
4. semester klager over meget flyttet undervisning. Der er bl.a. obligatorisk undervisning som

er blevet flyttet med en uges varsel, ligesom de
studerende tvivler på at 15 timers reglen er overholdt. Der skal udfærdiges et brev til Bjørn
Quistorff for at få et svar på dette problem.
6. semester. KKA klager over at de stadig ikke
ved hvor de ender i klinik på 7. Der går bl.a.
rygter om at man kan ende i Holbæk og lignende
steder, men det der efterlyses er orientering i
god tid, da nogle studerende måske kommer i
problemer rent økonomisk eller boligmæssigt
og disse vil derfor gerne have mulighed for at
kunne planlægge deres 7. semester såfremt de
ender langt væk fra København. Der opfordres
til at de studerende i Studienævnet arbejder for
at samme problem ikke opstår til sommer og
der foreslås at Studienævnet gør mere for at
oplyse de studerende om, hvor der er mulighed
for at ende i sin klinik i god tid.
Der orienteres om at man lige nu i Studienævnet
arbejder for at hvis man ender i et yderamt, så
skal man kun have halvdelen af sin klinik her.
(fx den medicinske)
8. semester klager over at panumkurserne ikke
er kørt ordentligt sammen. Der orienteres om at
der skal køres panumundervisning særskilt for
alle tre klinikudvalg, så undervisningen hænger
sammen.
Desuden klager de studerende i amtet over manglende information om syge undervisere. Selv hvis
underviseren er syg resten af ugen har der været
problemer med informationen og de studerende
møder derfor op forgæves. Det blev besluttet at
tage dette op i klinikudvalget.
9 semester. Sabrina orienterer på vegne ar Peter
Bonde (9. sem.) om, at han har forslået Bo Biering som sidder i 9. semestersudvalg at de studerende ikke skal møde op til sengeafdelingernes klinikker, da dette giver uro i deres
anæstesiologiske ophold. MSR ser problemstillingen, men ser dog også et meget stort problem
i at være med til at foreslå de studerende ikke at
møde op til deres undervisning og henstiller derfor
til at arbejdet i udvalget tager den i mailen beskrevne problemstilling meget alvorligt, men
forsøger at finde en alternativ model til at løse
problemet.

4) Orientering om sygereeksamensdebat:
Der skal gøres opmærksom på en skrivefejl i
dagsordenen til dette MSR-møde. Der stod i
ad.’et at der var tale om en eksamen efter hvert
organkursus- her mente man en tentamen! MSR
tilsluttede sig det fra det ekstraordinære MSR
møde fremlagte forslag, og det endelige arbejde
for 4. og 5. semester skal fremlægges på et senere MSR møde til beslutning.

5) Studienævn:
Det viser sig at 3. semesters gennemsnitlige arbejdsindsats vurderes af de studerende til at være
alt for høj, hvilket ikke er acceptabelt. Dette
skal der derfor arbejdes med i Studienævnet i
det nye år. Desuden skal der tales evaluering af
9. semester. Der revideres TAS.
På dagsordenen til studienævnsmødet er der et
forslag om at flytte nogle timer fra endokrinologikurset på 5. til energiomsætningskurset på 5.,
da det ses ud fra eksamensbesvarelserne at de
studerende svarer markant dårligere i dette kursus. Der var blandet debat om emnet, men svaret blev at MSR ikke kan tilslutte sig forslaget
før det vides hvilke timer der tages fra
endokrinologi kurset, samt at man evt. skulle
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revidere spørgsmålene de studerende får til eksamen i muskelenergiomsætningskurset.
Der var forslag om at flytte rundt på nogle timer i videnskabsteori på 6. og 8. semester så
der derved dannes et ”Klinisk beslutning og klinisk etik”- kursus på 6. semester og et
”Forskningsmetodologi og forskningsetik”- kursus på 8. semester. MSR synes dette er en god
idé og tilslutter sig forslaget.
Bo kommer desuden med et forslag til at
eksamenerne i Intern Medicin og Retsmedicin,
da de fremsatte datoer kun giver en pause på ca.
14 dage imellem, hvor der plejer at være lidt
over en måned. MSR tilslutter sig og
studienævnsrepræsentanterne tager det videre i
Studienævnet.
Fakultetsråd: Kenneth orienterer om at det virker bekymrende at budgettet ikke er gennemskueligt og det virker som om dekanen samler
pengene i nogle ”kasser” Der er bl.a. kun sat
200.000 kr af til studenteraktiviteter. Det virker som om pengene er flyttet fra undervisning
til forskning, hvilket dekanen ikke er enig i.
Der er blevet nedsat et kommisorium der skal
arbejde med problemet med læsepladser på
Panum. Fakultetet vil desuden afgive bygning
33 pga. spareplaner.

6) Nyt fra udvalg:
Helene sidder i intro-udvalget og ønsker ikke at
sidde i dette mere. Kristian går ind i dette arbejde. Der arbejdes i øjeblikket med et forslag
som laves i samarbejde med tandlægerne som
skal fremlægges d. 1/3. Det ville derfor være
rart med en status på dette udvalgs arbejde på
MSR-mødet inden d. 1/3.
I udvalget for kliniske færdigheder og kommunikation kigger man i øjeblikket på forslag til
næste Studienævnsmøde som omhandler målsætninger og logbøger til 4. semester. Der skal
desuden kigges på en ny logbog til 9. semester.
Man har holdt møde i biblioteksudvalget hvor
man har foreslået at der kommer flere kompendier og udvidede åbningstider.
I 2. semestersudvalg har man arbejdet på et CelleVævs-Genetik kursus som Zarah vil fortælle
om på et senere MSR møde. Der arbejdes på at
de studerende skal have en orienteringsforelæsning efter eksamen, hvor de studerende
skal have mulighed for at få gennemgået deres
eksamensopgaver. Denne sag støttede studienævnet op om men da underviserne ikke er enige
er sagen endt hos dekanen.
I 4. semestersudvalget er problemstillingen med
at de studerende ofte ikke forstår
eksamensspørgsmålene og derfor besvarer dem
forkert. Der kommer et forslag til at lade ældre
studerende læse opgaverne igennem inden eksamen, som de fx gør det på jura for at sikre at
det ikke er sprog- eller formuleringsmæssige
forskelligheder, der gør, at en studerende dumper.

7) Oplæg om EMSA:
Christina orienterer om fordele/ulemper ved
EMSA
Det nævnes at EMSA bl.a. er en ung organisation, hvilket både har fordele og ulemper, bl.a.
at dette giver større mulighed for at få indflydelse, men også at organisationen er mere ustruktureret og ikke er særlig stor. EMSA har kontakter i de europæiske lægeforeninger som sidder i Bruxelles og medlemskabet af EMSA er
billigt- FADL har indvilliget i at betale for dette.
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Det koster dog mange penge at rejse til møderne og EMSA opbygning gør, at hvis et land
med mange fakulteter, som fx Fankrig melder
sig ind, får Danmark, som kun har 3 fakulteter
ingen indflydelse.
MSR tilslutter sig at være passivt medlem i
EMSA og lader det være op til økonomien i
MSR at bestemme om det bliver muligt at være
aktivt medlem. Dette kræver dog både en vis
kapital samt et stort engagement.

8) SATS ansøgning:
MSR tilslutter sig at SATS får kontorplads på
kontoret samt at de råder over kontoret i
udlånsgruppens gamle træffetid mandag 1416.

9) Bologna-workshop:
Bologna-workshoppen skal afholdes i København og idéen er opstået i forbindelse med en
workshop som bl.a. Jill Mains og Sidsel Kongsved fra Århus samt Christina Jensen-Dahm
deltog i i Frankrig i sommer hvor man blev
enige om at afholde en workshop hvert år som
skal arbejde med e emner som Bologna- Processen berører. Emnet for denne er kvalitetssikring og opfølgning på det møde der skal
afholdes i Bergen i maj, 2005 mellem de deltagende lande. Der vil komme en grundigere ori-

entering om dette på næste ordinære MSR møde,
hvor program o.lign. vil være fastlagt.

OPRÅB!!!OPRÅB!!!OPRÅB!!

10) Basisgruppedag?

Til Studenterklubben, Rus-tursgruppen, P8’n
og alle andre, der har papirer stående på MSR’s
kontor!!!!

Der skal ikke afholdes en basisgruppedag- dog
orienterer Sabrina om, at der er kommet et forslag fra GIM om at lave en basisgruppe-fredagsbar, hvor hver basisgruppe skal køre en temabar i nogle timer. MSR tilslutter sig dette.

11) Julefrokost:
Mie, Jacob, Christian og Rune hjælper til med
forberedelserne til julefrokosten i FSR’s lokaler
d. 16/12 fra kl. 17:00

12) Fagrådsdag:
Datoen for fagrådsdag sættes til lørdag d. 5/22005 i FSR’s lokaler i Fiolstræde. Inger og Rune
hjælper med forberedelserne.

Efter en grundig og tiltrængt oprydning på
MSR’s kontor er der fremkommet adskillige
gamle regnskaber for forskellige basisgrupper
og i særdeleshed gamle rustursregnskaber o.lign.
Hvis I har interesse i at eje disse ting, bedes I
venligst komme og hente dem inden 1/3, da de
ellers ryger i Centralarkivet. Der vil blive annonceret nogle træffetider i MOK, men ellers
kan informationer hentes hos MSR’s formand,
Sabrina Eliasson på eliasson@stud.ku.dk.
På forhånd mange tak.

13) Meddelelser:
Trådløst netværk også til de studerende sættes
i gang i 2005.
Der har været afholdt generalforsamling i FSR
hvor der er valgt et nyt præsidie og ny formand
blev Peter Dalby Larsen. Der er ansøgt om
30.000 kr. til at tage til AMEE hos Internationalt Udvalg. Der har været afholdt årsmøde i
DSMU (Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse), hvor 5 fra MSR deltog.

Basisgrupper
LÆGESTUDERENDE:
MELD JER IND I FORENINGEN FOR MILJØ
OG FOLKESUNDHED
(FMF) !
FMF blev startet for 3 år siden af en gruppe
læger og sygeplejersker.
Idégrundlag
Danskerne er meget miljøbevidste men de ved
for lidt om samspillet mellem miljø og folkesundhed. FMF’s formål er gennem oplysning og
koordination at formidle en dialog om sammenhængen mellem miljø og sundhed i det tomrum,
som i dag findes mellem på den ene side ministerier, styrelser, videnskabelige institutioner og
politikere og på den anden side den brede befolkning.
De fleste NGO’er, der herhjemme arbejder med
miljø, tager ikke udgangspunkt i menneskets sundhed. Der findes stort set ingen eksperter med
sundhedsfaglig baggrund, der fx deltager i den
offentlige debat om den sundhedsmæssige betydning af:
- miljøforurenende stoffer i fx luften, drikkevand,
fødevarer, beklædning, kosmetik og legetøj,
- trafikkens høje hastigheder og støj mfl.
eller som giver et bud på miljøfaktorers betydning for udvikling af kroniske lungesygdomme,
allergi, reproduktive skader, kræft, skader på
CNS’s udvikling og funktion.
Foreningens formål
At fremme folkesundheden gennem omsorg for
det miljø, som vi lever i.
At bringe sundhedsdimensionen ind i miljøpolitikken – og miljødimensionen ind i sundhedspolitikken.
At gå aktivt ind i oplysning, uddannelse og forskning om samspillet mellem miljø og sundhed.

At styrke helhedstænkning i forhold til miljø og
sundhed.

svenske informationsbulletin om hvad der sker
i andre lande.

Aktiviteter
Vi
har
oprettet
en
hjemmeside:
www.miljoefolkesundhed.dk
Vi har kommenteret regeringens strategi for miljø
og sundhed og har fulgt den op siden dens vedtagelse i juni 2003.
Vi har deltaget i møder vedr. mobiltelfoni og
sundhed, medicinrester i miljøet mm.
Vi har deltaget i orienteringen af folketingets
miljø og planlægningsudvalg samt sundhedsudvalg om folkesundhed og miljø.
Vi har afholdt et møde om EU’s program REACH
(kontrol af kemiske stoffer).
Vi har været med til at udgive en pjece om trafik
og sundhed for Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.
Vi skriver avisartikler vdr. miljø og sundhed.
Vi har startet et samarbejde med vores svenske
søsterorganisation ”Svenska läkare för miljön”

Henvendelser til undertegnede:
Sven
Nybo
Rasmussen
nybo.rasmussen@get2net.dk
Tel. 86395565
Martin Silberschmidt ms.consult@dadlnet.dk
Tel. 86173690

FMF er medlem af ISDE og af det europæiske
netværk af miljø-NGO’er.
ISDE (International Society of Doctors for The
Environment) blev stiftet af læger fra Schweiz,
Italien, Tyskland og Østrig for 14 år siden og har
idag afdelinger i de fleste europæiske lande, samt
i flere lande over hele verden. Organisationen
har over 50.000 medlemmer, hvoraf de fleste er
beskæftiget inden for sundhedssektoren. ISDE
er aktiv NGO medspiller i flere FN organisationer og i den Europæiske Kommission for miljø.
Vi håber, at også danske lægestuderende kan
identificere sig med foreningens idégrundlag og
aktiviteter og har lyst til at støtte foreningen og
måske deltage i aktiviteterne. Årskontingentet
er 150,- kr. for studerende. Udover informationsmøder er du velkommen til at deltage aktivt i
foreningens øvrige aktiviteter og du får regelmæssig information fra ISDE og 4 numre af den

Bestyrelsen for
Studerendes
Almen
Medicinske
Selskab (SAMS)
vil hermed gerne takke
alle studerende, der har
deltaget i vores arrangementer i løbet af foreningens første leveår.
Vi glæder os til at se jer alle i det nye år, hvor
vi vil prøve at følge op på vores mange aktiviteter og fortsat prøve at lave spændende og
udbytterige foredrag og arrangementer.
Har du nogen idéer til arrangementer eller er
du blot interesseret i at høre mere om SAMS
og evt. melde dig ind, er du meget velkommen til at kontakte os:
Homepage:
http://dk.groups.yahoo.com/
group/sams-ku/
E-mail: ahmed@stud.ku.dk
Tlf.:
51 800 786
Glædelig jul, godt nytår & held og lykke til
eksamen!
På bestyrelsens vegne
Urfan Ahmed

INDRE JULEORGANER
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Tid: Hver torsdag kl. 15.30-17.30 indtil 16. december. Vi begynder igen efter nytår den 6. januar.
Sted: ”Johannes på Torvet”, Sankt Hans Torv 30

NYT FRA
STUDENTERPRÆSTEN  UGE 50
Studenterpræstens sæson lakker mod enden.
Vi er ved at varme op til foråret, hvor vi har
planer om spændende samtalemøder i
Studenterklubben. Læs mere efter jul!
”Den Røde Tråd” - strikkecafé
Så er der kun to strikketorsdage tilbage inden
jul… Du kan stadig nå at strikke et kort halstørklæde til Tante Oda og en lille hue til Fætter Hans!
Strikkecafeen er åben den 9. og 16. december, som bliver sidste gang inden jul. Der vil
denne dag være skruet op for hygge-termostaten og der vil være glögg og æbleskiver i rigelige mængder (og IKKE fællesspisning som
tidligere nævnt).
Du kan få en særlig folder om strikkecafeen på
studenterpræstens kontor, og du kan tilmelde
dig strikkecafeens nyhedsbrev via hjemmesiden: www.sund.ku.dk/praest

Studenterpræsten
Husk, at jeg som studenterpræst også altid står
til rådighed som samtalepartner. Det kan dreje
sig om alt fra kærestesorg over sygdom til
eksamensangst, fra (studie-)stress over familieballade til ensomhed – eller helt andre ting; det
behøver altså ikke at handle om tro eller andet
religiøst.
Jeg har fuld tavshedspligt, du kan henvende dig
anonymt og jeg fører ingen journaler. Du kan
dukke op i mine træffetider (tirsdag 10-12 og
torsdag 12-14) eller du kan lave en aftale med
mig på telefon 35 32 70 94 / 20 46 41 93 eller på
mail pnh@adm.ku.dk
Og derudover er jeg en mulighed, hvis du fx skal
giftes eller have dit barn døbt.
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
Hjemmesiden
Følg med på www.sund.ku.dk/praest . Her kan du
bl.a. tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev,
som løbende holder dig orienteret om vores aktiviteter.

BASISGRUPPEN PHILM HOLDER LÆSEFERIE

MEDLEMSMØTE I
MFS
Det innkalles til jule-medlemsmøte i Medicinstuderendes Filosofiske Selskab
TEMA: Etikk og politikk. Prioriteringer i sundhedsektoren.

Vi vender stærkt tilbage til februar, hvor ALLE
studerende på SUND vil have mulighed for at
låne kameraet, uanset formål! Derfor: vil du drage
nytte af gruppens udstyr - hold øje med MOK i
februar.

Vi ses i

MANGLER DU EN
SCOREBOG?

Dato: mandag 13. desember
Tid: 19.00
Sted: nærmere beskjed etter
tilmelding

Tjek www.scorebogen.com

Tilmelding: send mail til
kenneth.andersen@stud.ku.dk

SEHAT er en forening af primært medicinstuderende, men også tandlægestuderende, enkelte færdiguddannede læger og tandplejere
er repræsenteret. Vores hovedformål er at
formidle sundhedsoplysning og øge sundhedsbevidstheden blandt de etniske minoritetsgrupper i Danmark. Vores sekundære formål
er at lave almennyttigt, idébetonet, socialt
og debatskabende arbejde for foreningens
medlemmer. Er du nysgerrig eller måske interesseret i at være med er du mere end velkommen til at kigge forbi.
Dagsorden:
1.
Formalia
2.
Godkendelse af ref. fra sidste møde.
3.
Overraskelse?
4.
Nyt fra : Newstime.
5.
Nyt fra: Inst. Int. Sundhed.
6.
Nyt fra: Suhrs Sem.
7.
Nyt fra: Økonomiudvalget.
8.
Nyt fra: Folkesundhed København.
9.
Nyt fra: Interessen fra HS.
10.
Etniske minoriteter mangler donorer. Opfølgning.
11.
Kostarrangement. Status hidtil.
12.
Søgning af støtte ifm. foreningsstatus. Næste skridt.
13.
Afslutning i år.
14.
Aidsfonden.
15.
Status på udvalgsarbejde.
16.
Evaluering af udvalg samt udvalgsarbejde.
17.
Evt.
Nb. Nås alle punkterne ikke igennem, vil
manglende punkter udskydes til næste møde
eller over mail.
Sheraz@stud.ku.dk

FASE II FEST
I år holder vi en julefrokost for alle
fase IIere den
18. dec. kl 19.00 i studenterklubben
Alle fra og med 6 sem er velkomne.
Billetter sælges i klubben. Se hvornår
i næste MOK.
Alle der er interesserede i at være
med til at arrangere
Fase II Julefrokosten den 18. dec. må
gerne skrive en mail til
faseII_fest@yahoo.dk
MVH FASE II

Indkaldelse til Best. Møde i
SEHAT Onsdag d. 08/12-2004 kl.
1530-1730 (FADLs Mødelokale)

.

18
ANMELDELSE

JULEANMELDELSE

Klinisk Ordbog 16. udgave,
Munksgaard
Kr. 878,00 i Universitetsbogladen
(studerende kr. 790,20)

Munksgaard Danmark sendte i sommer den 16. udgave af Klinisk Ordbog på gaden og MOK modtog i
den anledning et eksemplar til anmeldelse. Med den
nye reviderede udgave har man fra forlagets side
rettet en del fejl og mangler fra tidligere udgaver og
generelt omskrevet en stor del af forklaringerne så
de er mere tilgængelige for lægmand – hvilket er til
gavn for den lægestuderende, især på de lavere semestre som ikke er stærk i den medicinske fagterminologi.
Som opslagsbog er den glimrende at have ved sin
side når man læser de mere kliniske fag – især de fag
hvor lærebøgerne ikke har ordbøger bag i bladet.
Den nye udgave har dog et tiltag som ikke er set
tidligere, men som bliver mere og mere populært –
et CD opslagsværk. CD’en er praktisk hvis man sidder og læser ved siden af en PC, da det er hurtigere
at slå op via et tastatur. Desværre er det dog tydeligt at det er første forsøg de har gjort på at lave et
CD-opslagsværk. Hvis man er vandt til at bruge PC
bliver man ret hurtigt irriteret på programmet. Det
kræver at man altid har CD’en i drevet for at programmet vil køre, og hvis man eksempelvis ønsker
at slå sygdommen ”pharyngitis keratosa” op vil forklaringen være ”se ·keratosis pharyngis”. Første gang
de sker vil man så hurtigt bevæge sin mus hen til
teksten i håbet om at et klik på keratosis pharyngis
vil sende én direkte hen til forklaringen på dette
udtryk. Men det kan desværre ikke lade sig gøre.
Man skal enten bevæge musen tilbage, trykke sig ind
i søge feltet og skrive ordet – eller indsætte det med
klippe-klistre funktionen (crtl-C og crtl-V). Og derudover vil der være en fremtid, hvis næste generation
af ordbogen også udkom til PDA. Så ville man slippe
for at slæbe den næsten 1kg tunge bog med i tasken,
og man ville kunne lave et hurtigt opslag når professoren fyrede de mere ukendte syndromer af til en
forelæsning.
Der findes andre danske alternativer på markedet
for de studerende, men ikke et så dækkende opslagsværk som klinisk ordbog. Og selvom man kunne ønske meget mere af den medfølgende CD er selve
ordbogen anbefalelsesværdig at skrive på ønskesedlen til juleaften.

MOK-red/Gordon

MOKS HELT EGET
JULEHJERTE - HENT
DET I FARVER PÅ
WWW.MOK.INFO
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VIL DU ÆNDRE HVERDAGEN I RWANDA?
I august var vi tre IMCC'er i Rwanda for at arrangere et seminar for de lokale medicinstuderende. Seminaret var en del af et nyt samarbejdsprojekt og
hovedemnet var projektstyring. Efterfølgende har de 25 deltagere lavet deres egne små projekter om alt fra sundhed blandt gadebørn til en kampagne for
at få flere kvinder på universitetet. Målet var at motivere de rwandiske studerende til at gøre en indsats i deres lokalsamfund. Vi nåede målet.
Endelig fik vi lavet aftaler, sådan at vi i fremtiden kan sende danske studerende på praktikophold i Rwanda gennem PIT.
Nu skal vi så evaluere indsatsen – og finde ud af, hvordan vi kan fortsætte samarbejdet.
Vil du høre mere?
Vil du være med til at evt. at gentage projektet?
Vil du lære at lave projektbeskrivelse, evaluere og opleve resultater?
Vil du have mulighed for personlig kontakt med studerende i Rwanda?
Så kom til Rwanda-projekt-møde:
Torsdag d. 9. december kl. 16
IMCC-kontoret
Evt. spørgsmål kan stilles til: Dan på dan@dbs.dk eller tlf. 30243602

2 UGER I AFRIKA
Jeg sidder og smiler, over den lidt forlegne måde de sorte hænder holder den lyse træpik på. Der går nu ikke lang tid, før jeg selv får stukket én i hånden,
og indser at mine hvide hænder ikke er et hak mindre forlegne. Stine holder den bare, ikke så meget pjat, mens Nadines mørke hænder ruller kondomet på.
Vi er på et HIV/AIDS forebyggelses-center i Rwandas næststørste by, Butare. Tre blege, og et par og tyve sorte, alle medicinstuderende. Vi er i gang med
et seminar omhandlende projektplanlægning, organisationsopbygning og HIV/AIDS. Formålet er at få et samarbejde op at stå mellem medicinstuderende i
Rwanda og Danmark.
Rwanda er ca. halvt så stort som Danmark, med en befolkning på over 8 millioner mennesker og en befolkningstilvækst på 5% om året. Lidt hurtig
hovedregning fortæller os, at hvis denne vækst holder, vil de om 15 år være 16 millioner på det samme stykke jord, og at de om tredive år, når vi sidder trygt
i vores overlægestillinger rundt omkring i Danmark, vil være over 30 millioner mennesker til at slås om de samme 28.000 kvadratkilometer.
De priviligerede
De studerende, vi er sammen med, er nogle af landets mest privilegerede - en af pigernes far er minister. Alligevel lever de under forhold, der er svære at
forestille sig som dansk studerende. De sover 2 i hver seng og bor således 4 mennesker på 10 kvadratmeter, uden elektricitet eller rindende vand. På det
værelse hvor jeg bor, er der foruden de to senge, en reol, et skab og en håndvask. Over håndvasken hænger et skår af et spejl og under står to store gule
plastikdunke med vand. Det er ikke, fordi der ikke er vandhaner på værelserne eller for den sags skyld lys i loftet - det sørgede belgierne for dengang Rwanda
var en belgisk koloni. Det er fordi landet ikke har råd til strøm og ikke kan opretholde en støt vandforsyning.
Før man har oplevet at være foruden, tænker man ikke over hvor meget elektricitet og rindende vand betyder for det liv, vi fører i Danmark. Men når man
et par gange har skrævet over alskens efterlandenskaber i det kulsorte rum på sin vej hen til peddallokummet, og man har gået en lille uges tid uden at vaske
sig, begynder det at gå op for en.
At gøre en forskel
Målet med seminaret er at udstyre de studerende med tilstrækkelig viden og engagement til at starte deres egne små projekter. I løbet af seminaret er der
derfor afsat tre halve dage til at omforme deres ideer til reelle projekter, og i budgettet for seminaret er medregnet en lille opstartskapital til de projekter,
der kommer på benene. Der er 8 projekter, der bliver til noget - en gruppe ønsker at skaffe tøj til gadebørnene, en anden at undervise unge kvinder i deres
ret til uddannelse, en tredje vil arbejde mod tvangsægteskaber og voldtægt af mindreårige, og en fjerde ønsker at rådgive om HIV/AIDS. Alle projekterne
er nu med et minimalt budget under udførelse.
Det er selvfølgelig ikke den store virkning, de små projekter vil have på den øjeblikkelige sundhedssituation i Rwanda, men hvis vores lille seminar har været
med til at indgyde nogle idéer og noget motivation i deltagerne, kan det være, at et eller to af projekterne med tiden vil vokse sig store og få en reel
indflydelse. Hvis det går som vi håber, er vores lille seminar ikke et afsluttet forløb, men starten til noget større.
Afholdelse af seminaret har kun været muligt, fordi vi gennem IMCC er støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
Artiklen er en fortsættelse fra forrige MOK
Nogle af os der deltog i seminaret vil snart være læger, og der er brug for ’friske’ medicinstuderende. Hvis du har lyst til at høre nærmere om projektet,
deltage i udviklingen af dét, og evt. tage til Rwanda, så er du meget velkommen til at kigge forbi til vores næste møde, som bliver holdt torsdag d. 9. december
kl. 16 på IMCC-kontoret på Panum. Du kan også kontakte os på følgende adresser:
Dan Brun Larsen – dan@dbs.dk
Stine Skovgård – skovgaard@dbs.dk
Kristoffer Barfod – kbarfod@stud.ku.dk

EQUIP KØBENHAVN BYDER VELKOMMEN
Til månedsmøde!
Mandag d. 13. december Kl. 16.00
IMCC EQUIP er en gruppe af medicinere i København og Århus (og snart i Odense), der står for indsamling af
hospitalsudstyr til brug i 3.verdenslande. Vi samarbejder med forskellige danske nødhjælpsorganisationer bl.a.
Læger Uden Grænser. Endvidere har vi kontakt til medicinale virksomheder og hospitalsafdelinger, som primært
donorer os udstyret. I løbet af den sidste periode har EQUIP videresendt udstyr til hospitaler og projekter bl.a. i
Guinea Bissau, Tanzania, Uganda, Marokko, Cuba og Sri Lanka.
Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe os i vort arbejde? Så mød op!!!
Der kræves ingen forudsætninger for at være med og du bestemmer selv hvor meget tid du vil afsætte- blot du har en sund interesse i at hjælpe andre.
Lyder det interessant og har du lyst til at støtte et godt formål, byder EQUIP dig velkommen til månedsmøde: Mandag d. 13. decemberr Kl. 16.00 på IMCC
kontoret.
Vel mødt,
EQUIP København
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KRAVLE-DEKANISSER
HENT DEKANISSERNE I FARVER PÅ
MOK.INFO

